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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0943/2012 af Jelena Antonova, lettisk statsborger, om 
forskelsbehandling og angivelig krænkelse af den frie bevægelighed for 
personer

1. Sammendrag

Andrageren er lettisk statsborger og permanent bosat i Nederlandene. Den nederlandske 
ungdomsforsorg har frataget hende forældremyndigheden over hendes to mindreårige børn og 
anbragt dem på et bosted. En af begrundelserne for denne beslutning var ifølge andrageren, at 
hun udelukkende kunne tale russisk. Andrageren kan dog bevise, at hun taler nederlandsk i 
forbindelse med sit integrationskursus. Andrageren er af den overbevisning, at de 
nederlandske myndigheder udsætter hende for forskelsbehandling baseret på hendes sprog, og 
at det forhold, at hun taler russisk med sine børn, er irrelevant i forhold til hendes 
forældreevne. Andrageren klager tillige over, at hendes børn ikke må tale russisk med 
hinanden på bostedet, selv om det er deres modersmål. Hun mener, at dette også udgør 
forskelsbehandling, og at det er i strid med traktaten og anden europæisk lovgivning. Hun 
anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. maj 2013

"Andrageren er lettisk statsborger og permanent bosat i Nederlandene. Hendes to børn er 
blevet fjernet fra hendes varetægt af de nederlandske myndigheder, og en af grundene hertil er 
tilsyneladende, at hun kun taler russisk, hvilket hun hævder ikke er sandt, idet hun taler 
nederlandsk på samtaleniveau.
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Andragerens søn forelagde under et møde i Udvalget for Andragender den 20. februar 2013 
supplerende oplysninger, herunder især den retskendelse, hvorved forældremyndigheden blev 
bragt til ophør, udløb i november 2012, men øjeblikkeligt blev fornyet.

Artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forbyder alle 
former for forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling på grund af sprog.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder finder imidlertid ikke 
anvendelse i alle situationer vedrørende en påstået krænkelse af grundlæggende rettigheder. 
Chartret finder ifølge sin artikel 51, stk. 1, kun anvendelse på medlemsstaterne, når de 
gennemfører EU-retten.

Eksisterende EU-lovgivning vedrørende familieretlige spørgsmål finder ikke anvendelse i 
denne sag. I Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (den såkaldte Bruxelles IIa-forordning) er der 
bl.a. fastsat fælles bestemmelser om kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af 
eksisterende retsafgørelser i skilsmissesager og sager om forældreansvar, herunder 
samværsret.

Den pågældende sag synes på baggrund af de af andrageren fremsendte oplysninger ikke at 
omhandle gennemførelse af EU-retten. Det er følgelig medlemsstaternes eget ansvar at sikre, 
at deres forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder – på grundlag af 
internationale aftaler og deres interne lovgivning – bliver overholdt. Kommissionen er derfor 
ikke i stand til at fremsætte bemærkninger til de af andrageren rejste spørgsmål om 
grundlæggende rettigheder.

Konklusion

Andragendet vedrører ikke gennemførelsen af EU-retten, hvorfor Kommissionen ikke er i 
stand til at følge op på denne sag."


